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De raad van de gemeente Hellendoorn; 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van; 
25 mei 2011 

B e s l u i t vast te stellen de: 
Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2011 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. college.' college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn; 
b. raad: raad van de gemeente Hellendoorn; 
c. incidentele subsidie: subsidie ten behoeve van bijzondere incidentele projecten of activiteiten 

die niet behoren tot de reguliere bezigheden van de aanvrager en waarvoor het college 
slechts voor een van tevoren bepaalde tijd van maximaal vier jaar subsidie wil verstrekken; 

d. jaarlijkse subsidie: subsidie, niet zijnde een incidentele subsidie, die per (boek)jaar aan een 
instelling wordt verstrekt; 

e. meerjarige subsidie: subsidie, niet zijnde een incidentele subsidie, die voor een periode van 
maximaal vier jaar aan een instelling wordt verstrekt; 

f. vrijwilligersorganisatie: een instelling die werkzaam is op het terrein van cultuur, welzijn, 
onderwijs, zorg, sport, recreatie en toerisme en die geheel werkt met vrijwilligers; 

g. beroepsmatig werkende instellingen: een instelling die werkzaam is op het terrein van cultuur, 
welzijn, onderwijs, zorg, sport, recreatie en toerisme en die beroepskrachten in dienst heeft; 

h. maatschappelijke ontwikkeling: de beleidsterreinen cultuur, welzijn, onderwijs en zorg. 

Artikel 2 Reikwijdte verordening 
1. Voor de volgende beleidsterreinen kan subsidie worden verstrekt: 

a. maatschappelijke ontwikkeling; 
b. sport; 
c. recreatie en toerisme. 

2. Het college stelt nadere regels, waarin de te subsidiëren activiteiten en de doelgroepen per 
beleidsterrein worden omschreven. 

Artikel 3 Bevoegdheid college 
1. Het college is bevoegd te besluiten over het verstrekken van subsidies met inachtneming van 

de in de gemeentebegroting opgenomen financiële middelen of het subsidieplafond en -
indien de begroting nog niet is vastgesteld, dan wel goedgekeurd - onder de voorwaarde dat 
voldoende gelden ter beschikking worden gesteld. 

2. Het college is, onverminderd de verplichtingen opgelegd bij deze verordening, bevoegd om 
voorwaarden aan de beschikking tot subsidieverlening te verbinden. 

(code voor postverwerking) 



Hoofdstuk 2 Subsidieplafond 

Artikel 4 Subsidieplafond 
1. De raad kan jaarlijks bij de vaststelling van de begroting per - in artikel 2 genoemd -

beleidsterrein besluiten tot het instellen van (een) subsidieplafond(s) voor daaronder vallende 
activiteiten. 

2. Het college kan, met inachtneming van de door de raad vastgestelde 
subsidieplafonds,nadere regels stellen omtrent de verdeling van het beschikbare bedrag. 

Hoofdstuk 3 Aanvraag van de subsidie 

Artikel 5 Bij aanvraag in te dienen gegevens 
1. De aanvraag voor een subsidie wordt schriftelijk bij het college ingediend. Indien het college 

een aanvraagformulier heeft vastgesteld, dient de aanvraag te geschieden met behulp van dat 
aanvraagformulier. 

2. Bij een aanvraag om subsidie legt de aanvrager de volgende gegevens over: 
a. een beschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd; 
b. de doelstellingen en resultaten, die daarmee worden nagestreefd, hoe de activiteiten 

aan dat doel bijdragen en in het bijzonder in welke mate de activiteiten gericht zijn op 
de gemeente of haar ingezetenen en op door de gemeente vastgestelde doelen of 
beleidsterreinen; 

c. een begroting en dekkingsplan van de kosten van de activiteiten, waarvoor de 
subsidie wordt aangevraagd. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij andere 
bestuursorganen of private organisaties of personen aangevraagde subsidies of 
vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand 
van zaken daarvan; 

d. indien van toepassing bij een jaarlijkse subsidie, de stand van de egalisatiereserve op 
het moment van de aanvraag. 

3. Indien een aanvrager voor de eerste maal een (meer)jaarlijkse subsidie aanvraagt, voegt hij 
een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten, het jaarverslag, de jaarrekening en de 
balans van het voorgaande jaar als bijlagen toe aan het aanvraagformulier. 

4. Het college is bevoegd ook andere dan, of slechts enkele van, de in het tweede en derde lid 
genoemde gegevens te verlangen, indien die voor het nemen van een beslissing op de 
aanvraag noodzakelijk, respectievelijk voldoende, zijn. 

Artikel 6 Meerjarige subsidieverlening/begrotingsvoorbehoud 
1. Het college kan aan vrijwilligersorganisaties subsidie verstrekken voor een periode van ten 

hoogste vier aaneengesloten jaren. 
2. Het college kan aan beroepsmatig werkende instellingen subsidie verstrekken voor een 

periode van ten hoogste twee aaneengesloten jaren. 
3. Een subsidie, als bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt slechts verleend onder de 

voorwaarde dat de raad jaarlijks voldoende gelden ter beschikking stelt. 
Artikel 7 Aanvraagtermijn 
1. Een aanvraag voor een subsidie door een beroepsmatig werkende instelling wordt bij het 

college ingediend uiterlijk 1 juni in het jaar voorafgaand aan het jaar, waarop de 
subsidieaanvraag betrekking heeft. 

2. Een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie door een vrijwilligersorganisatie wordt bij het 
college ingediend uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het jaar, waarop de subsidieaanvraag 
betrekking heeft. Een aanvraag voor een meerjarige subsidie wordt bij het college ingediend 
uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het eerste jaar van de periode waarop de 
subsidieaanvraag betrekking heeft. 

3. Een aanvraag voor een incidentele subsidie moet tenminste acht weken voor de aanvang van 
de te realiseren activiteit worden ingediend. 

4. Het college kan andere termijnen stellen voor het indienen van een aanvraag voor daarbij aan 
te wijzen subsidies. 



Artikel 8 Beslistermijn 
1. Het college beslist op een aanvraag om een incidentele subsidie binnen 13 weken na 

ontvangst van de volledige aanvraag. 
2. Het college beslist op een aanvraag voor een (meer)jaarlijkse subsidie uiterlijk vóór 31 

december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend. 
3. Het college kan zijn besluit onder opgave van redenen met 8 weken verdagen. 

Hoofdstuk 4 Weigering van de subsidie 

Artikel 9 Weigeringsgronden 
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht kan 
subsidie worden geweigerd als: 
a. de aanvraag niet vóór de in artikel 7 gestelde termijnen is ingediend; 
b. de activiteiten van de aanvrager niet zijn gericht op de gemeente of haar ingezetenen of niet 

aanwijsbaar ten goede komen aan de gemeente of haar ingezetenen; 
c. de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met het 

bepaalde bij of krachtens de wet, met het algemeen belang of met de openbare orde; 
d. de aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden, hetzij uit eigen 

middelen, hetzij uit middelen van derden kan beschikken om de kosten van de activiteiten te 
dekken; 

e. subsidieverstrekking niet voldoet aan het bepaalde bij of krachtens deze verordening; 
f. de subsidie niet of in onvoldoende mate besteed zal worden aan het doel waarvoor subsidie 

wordt gevraagd dan wel de subsidie niet of in onvoldoende mate is besteed aan het doel 
waarvoor subsidie is verleend; 

g. naar het oordeel van het college de aanvrager onvoldoende rekening houdt of heeft gehouden 
met het gestelde in hoofdstuk 6. 

Artikel 10 Wet BIBOB 
Het college kan voor subsidies binnen door de raad vast te stellen beleidsterreinen of onderdelen 
daarvan bepalen dat de gevraagde subsidie kan worden geweigerd of de verleende subsidie kan 
worden ingetrokken in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet 
bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur. 

Hoofdstuk 5 Verstrekking van de subsidie/bevoorschotting 

Artikel 11 Betaling en bevoorschotting 
1. Indien een beschikking tot subsidievaststelling als bedoeld in artikel 15, eerste lid, wordt 

gegeven, vindt de betaling van de gehele subsidie in één bedrag plaats. 
2. Indien besloten wordt tot bevoorschotting van de subsidie, worden in het besluit tot 

subsidieverlening de hoogte en de termijnen van de voorschotten bepaald. 

Hoofdstuk 6 Verplichtingen van de subsidieontvanger 

Artikel 12 Tussentijdse rapportage 
Bij subsidies, hoger dan € 50.000 , welke verleend worden voor activiteiten die meer dan een 
jaar in beslag nemen, kan het college de verplichting opleggen tot het tussentijds afleggen van 
rekening en verantwoording omtrent de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden 
uitgaven en inkomsten. Een dergelijke tussentijdse verantwoording wordt niet vaker dan één keer 
per jaar gevraagd. 



Artikel 13 Meldingsplicht 
De subsidieontvanger doet onverwijld melding aan het college, zodra aannemelijk is dat de 
activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, niet of geheel niet zullen worden verricht of dat 
niet of geheel niet aan de aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden verplichtingen zal 
worden voldaan. 

Artikel 14 Overige verplichtingen van de subsidieontvanger 
1. De subsidieontvanger verricht de activiteiten, waarvoor de subsidie is verstrekt. 
2. De subsidieontvanger informeert het college zo spoedig mogelijk schriftelijk over: 

a. besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteiten, 
waarvoor subsidie is verleend, dan wel ontbinding van de rechtspersoon; 

b. relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden; 
c. ontwikkelingen die er toe kunnen leiden dat aan de beschikking tot subsidieverlening 

of -vaststelling verbonden voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet kunnen worden 
nagekomen; 

d. wijziging van de statuten voor zover het betreft de vorm van de rechtspersoon, de 
persoon van de bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon. 

3. De subsidieontvanger behoeft de toestemming van het college voor handelingen als vermeld 
in artikel 4:71 Algemene wet bestuursrecht. 

Hoofdstuk 7 Verantwoording en vaststelling van de subsidie 

Artikel 15 Verantwoording subsidies tot € 25.000 per jaar 
1 . Subsidies tot € 25.000 worden vastgesteld zonder voorafgaande subsidie-verlening. 
2. Het college kan de aanvrager verplichten om op de door hem aangegeven wijze aan te tonen 

dat de activiteiten, waarvoor de subsidie wordt verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan 
de aan de subsidie verbonden verplichtingen. 

Artikel 16 Verantwoording subsidies vanaf € 25.000 tot € 50.000 per jaar 
1. Indien de subsidieverlening meer bedraagt dan € 25.000, maar minder dan € 50.000, dient 

de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling van een jaarlijkse subsidie in bij het 
college uiterlijk vóór 1 juni van het jaar na afloop van het kalenderjaar. Bij een meerjarige 
subsidie wordt de aanvraag tot vaststelling ingediend binnen vier maanden na afloop van het 
subsidietijdvak, waarvoor de subsidie is verleend. NB deze periode is korter dan bij een 
jaarlijkse subsidie! 

2. De aanvraag tot vaststelling bevat een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten, 
waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht. 

3. Het college kan bepalen dat ook andere, of minder dan, de in dit artikel bedoelde gegevens en 
bescheiden, die voor de vaststelling van belang zijn, worden overgelegd. 

Artikel 17 Verantwoording subsidies vanaf € 50.000 per jaar 
1. Indien de subsidieverlening meer bedraagt dan € 50.000, dient de subsidieontvanger een 

aanvraag tot vaststelling in bij het college: 
a. bij een incidentele subsidie, uiterlijk 13 weken na het verricht zijn van de activiteiten; 
b. bij een jaarlijkse subsidie, uiterlijk vóór 1 juni van het jaar na afloop van het 

kalenderjaar; 
c. bij een meerjarige subsidie binnen vier maanden na het subsidietijdvak, waarvoor de 

subsidie is verleend. NB deze periode is korter dan bij een jaarlijkse subsidie! 
2. De aanvraag tot vaststelling bevat: 

a. een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is 
verleend, zijn verricht; 

b. een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten 
(financieel verslag of jaarrekening); 

c. een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop en 



d. een accountantsverklaring. 
3. Het college kan bepalen dat ook andere, of minder dan, de in dit artikel bedoelde gegevens en 

bescheiden, die voor de vaststelling van belang zijn, worden overgelegd. 

Artikel 18 Vaststelling subsidie 
1. Het college stelt binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling de 

subsidie vast. 
2. Indien uit de aard van de subsidie, dan wel de verantwoording daarvan, volgt dat voor de 

beslissing op de vaststelling van de subsidie een langere termijn nodig is dan de in het eerste 
lid genoemde termijn, kan het college de subsidievaststelling met ten hoogste 8 weken 
verdagen. 

3. Indien de aanvraag tot subsidievaststelling niet vóór het in artikel 16, eerste lid of 17, eerste 
lid genoemde tijdstip is ontvangen, gaat het college binnen zes weken over tot ambtshalve 
vaststelling. 

Hoofdstuk 8 Overige bepalingen 

Artikel 19 Standaardberekeningswijzen van uurtarieven en uniforme kostenbegrippen 
1 . Indien bij de bepaling van de subsidiabele kosten gebruik wordt gemaakt van uurtarieven, 

dienen deze tarieven door de subsidieaanvrager te worden berekend met gebruikmaking van 
een door het college voor te schrijven standaardberekeningswijze. 

2. Bij het hanteren van kostenbegrippen bij de berekening van uurtarieven wordt uitgegaan van 
door het college bepaalde definities. 

Artikel 20 Hardheidsclausule 
Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten 
toepassing laten of daarvan afwijken, met uitzondering van de artikelen 1, 2, 3, 4, 8 en 9, voor 
zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid 
van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het 
besluit en hiervan wordt periodiek verslag gedaan aan de raad. 

Artikel 21 Intrekking 
De Subsidieverordening cultuur, welzijn en zorg gemeente Hellendoorn, de 
Sportsubsidieverordening alsmede de 1/3-regeling wijk- en buurtaccommodaties gemeente 
Hellendoorn worden ingetrokken met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking. 

Artikel 22 Overgangsbepalingen 
Aanvragen om subsidie die zijn ingediend vóór 01-10-2011 worden afgedaan volgens de 
bepalingen van de Subsidieverordening cultuur, welzijn en zorg resp. de 1/3-regeling wijk- en 
buurtaccommodaties. 

Artikel 23 Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking met ingang van 01-10-2011. 

Artikel 24 Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als Algemene subsidieverordening samenleving gemeente 
Hellendoorn 2011. 

De raad voornoemd, 

De griffier, de voorzitter, 

T t A r 



CONCEPT Nadere regels samenleving gemeente Hellendoorn 2011 
Versie 10 mei 2011 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hellendoorm; 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan cultuur, welzijn en 
zorg. 

gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 4, tweede lid en artikel 6, vierde lid van de Algemene 
subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2011 

besluiten 
vast te stellen de volgende regeling: 
Nadere regels samenleving gemeente Hellendoorn 2011 

Hoofdstuk 1 Algemeen deel 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening samenleving gemeente 

Hellendoorn 2011 
b. Instelling: Een organisatie of groepering van personen die rechtspersoonlijkheid bezit en die 

zich zonder winstoogmerk de behartiging van belangen van ideële c.q. immateriële aard van 
de ingezetenen dezer gemeente of een deel daarvan ten doel stelt. 

c. Instelling internationale hulpverlening: een locale organisatie of locale groepering van 
personen die rechtspersoonlijkheid bezit en die zich zonder winstoogmerk richt op 
internationale hulpverlening. 

d. Internationale hulpverlening: hulp aan projecten in minder ontwikkelde landen. 
e. Welzijn: De inspanning op maatschappelijk en sociaal-cultureel terrein, die tot doel heeft, in 

samenwerking met het particulier initiatief en andere betrokkenen: 
1. de ontplooiingsmogelijkheden van mensen te vergroten en hun zelfredzaamheid alsmede 

hun deelname aan de samenleving te stimuleren mede om te voorkomen dat mensen in 
een achterstandspositie geraken; 

2. de personen die in een achterstandspositie zijn geraakt mogelijkheden te bieden hun po
sitie te verbeteren; 

3. het welbevinden van personen in de samenleving op andere wijze te bevorderen. 
f. Commissie: De door de raad ex artikel 82 Gemeentewet ingestelde vaste commissie van 

advies. 
g. Jaarrekening: Het geheel van bescheiden bestaande uit balans, rekening van baten en lasten 

en toelichting, of de bescheiden die daarvoor in de plaats treden. 
h. Deelnemer: Een persoon die al dan niet tegen betaling gebruik maakt van de activiteiten die 

vallen onder de reikwijdte van de verordening, 
i. Vrijwilliger: Een persoon, die in enig georganiseerd verband activiteiten verricht ten behoeve 

van de instellingen op het terrein van cultuur, welzijn of zorg zonder vergoeding voor de 
daaraan bestede tijd. 

j . Vrijwilligersorganisatie: een instelling, welke werkzaam is op het terrein van cultuur, welzijn 
of zorg en die geheel werkt met vrijwilligers, 

k. Subsidieplafond: Het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is 
voor de verstrekking van subsidies krachtens een bepaald wettelijk voorschrift. 

I. Leefbaarheid: De mate waarin de sociale en fysieke leefomgeving aan de normen en waarden 
van de bewoners en/of gebruikers van de leefomgeving voldoen, 

m. De wet: De Algemene wet bestuursrecht. 



Artikel 2: 
1. Deze verordening is van toepassing op de volgende activiteiten, welke tot de bemoeienis 

van de gemeente behoren: 
1. het openbaar bibliotheekwerk; 
2. het sociaal-cultureel werk; 
3. kinderopvang; 
4. sociaal-culturele activiteiten voor niet-actieven; 
5. het gespecialiseerde jeugd- en volwassenenwerk voor gehandicapten; 
6. welzijnswerk minderheden; 
7. de opvang, introductie en maatschappelijke oriëntatie van vluchtelingen; 
8. emancipatieactiviteiten; 
9. gecoördineerd ouderenwerk; 
10. vrijwilligerscentrales; 
11. amateurkunst en kunsteducatie; 
12. professionele podiumkunsten; 
13. cultuur en cultureel erfgoed; 
14. het handhaven of bevorderen van de mogelijkheden voor ouderen om zo lang 

mogelijk zelfstandig te blijven wonen; 
15. professioneel muziekonderwijs; 
16. internationale hulpverlening; 
17. het organiseren van (een) activiteit(en) die de leefbaarheid bevordert. 
18. recreatie en toerisme 

2. Voorts is de verordening van toepassing op andere in deze verordening aangewezen 
activiteiten en op andere door het college aan te wijzen activiteiten. 

Hoofdstuk 2 Incidentele subsidies 

Artikel 3 
1 . Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder 'incidentele subsidie' verstaan: 

a. subsidie voor activiteiten met een eenmalig karakter; 
b. subsidie ten behoeve van nieuwe initiatieven/werkwijzen; 
c. subsidie voor activiteiten ten behoeve van een jubileumviering; 
d. subsidie voor deelname aan internationale activiteiten op grond van het behalen van 

een nationale titel; 
e. subsidie voor activiteiten die ten tijde van de vaststelling van de 

gemeentebegroting niet waren voorzien. 
f. Subsidie voor activiteiten ten behoeve van het bevorderen van de leefbaarheid 
g. Subsidie voor een activiteit ofwel een reeks van activiteiten die gericht is/zijn op 

internationale hulpverlening 

Artikel 4 
Ten behoeve van activiteiten naar aanleiding van een jubileum, wordt alleen subsidie verstrekt, 
indien: 
a. het een 25-jarig jubileum betreft of een veelvoud hiervan; 
b. de activiteiten hoofdzakelijk in de gemeente worden gehouden en indien de inwoners van 

de gemeente voldoende gelegenheid geboden wordt deze activiteiten bij te wonen of aan 
deze activiteiten deel te nemen. 

Artikel 5 
Om voor subsidie in aanmerking te komen, in de zin van artikel 3 lid f, dient aan de volgende 
criteria te worden voldaan: 
1. Het project en/of de activiteit moet effectieve bijdragen leveren aan het verbeteren van de 

leefbaarheid door: 
a. De sociale cohesie tussen de burgers van de gemeente Hellendoom te bevorderen 
of; 
b. De fysieke leefomgeving te verbeteren. 



2. Het moet gaan om een nieuw initiatief, de aanvraag mag geen betrekking hebben op 
reguliere activiteiten van de aanvragende instelling, tenzij er sprake is van een 
woonleefbaarheidsvereniging. 

3. Het project en/of de activiteit(en) is algemeen toegankelijk. 

Artikel 6 
Een activiteit, in de zin van artikel 3 lid a t/m e, kan voor maximaal 33 1/3% van de totaal 
begrote kosten gesubsidieerd worden, met een maximum van € 1.135,--per activiteit of cyclus 
van activiteiten. 

Artikel 7 
1. Een activiteit, in de zin van artikel 3 lid f, gericht op bevordering van de sociale cohesie 

kan voor maximaal 80 % van de totaal begrote kosten gesubsidieerd worden, met een 
maximum van € 3500,- per activiteit. 

2. Een activiteit, in de zin van artikel 3 lid f, gericht op verbetering van de fysieke 
leefomgeving kan voor maximaal 80 % van de totaal begrote kosten gesubsidieerd 
worden, met een maximum van € 2500,- per activiteit. 

3. Bij een combinatie van de activiteiten genoemd in het eerste en tweede lid kan voor 
maximaal 80 % van de totaal begrote kosten gesubsidieerd worden, met een maximum 
van € 5000,- per combinatie van activiteiten. 

Artikel 8 
Om voor subsidie in aanmerking te komen, in de zin van artikel 3 lid g, dient aan de 
volgende criteria te worden voldaan: 
1. Subsidie kan worden verleend voor projecten die structureel bijdragen aan: 

a. het bevorderen van de geestelijke en lichamelijke gezondheid; 
b. het voorzieningenniveau op het terrein van openbare werken; 
c. het voorzieningenniveau op het terrein van educatie; 

2. Subsidie kan worden verleend aan de leges die verbonden zijn aan vakantie-opvang van 
jongeren uit de minder-ontwikkelde landen door gastgezinnen, die woonachtig zijn in de 
gemeente Hellendoom. 
3. De subsidie per instelling bedraagt maximaal € 2 .000,- ; 
4. De subsidie kan nooit meer bedragen dan de totale kosten van het project; 
5. Een instelling kan nooit twee achtereenvolgende jaren in aanmerking komen voor 

subsidie. Een uitzondering hierop vormt de subsidie voor de leges zoals genoemd in lid 2 
van artikel 8. 

Hoofdstuk 3 Vrijwilligersorganisaties 

Artikel 9 
Subsidie wordt verleend aan in de gemeente Hellendoom werkzame instellingen, die blijkens 
inschrijving bij de Kamer van Koophandel gevestigd zijn in de gemeente Hellendoom. 

Artikel 10 
1. De raad stelt jaarlijks de hoogte van het totale budget per categorie vast. 
2. Het college verdeelt het totaalbudget onder de instellingen, die voor subsidie in 

aanmerking komen, op basis van de voor hen geldende subsidiegrondslag(en). 

Jeugd- en jongerenwerk 

Artikel 11 
Voor de toepassing van deze paragraaf wordt onder 'jeugd- en jongerenwerk' verstaan: 
het geheel van activiteiten waar hoofdzakelijk jeugd en jongeren aan deelnemen en dat gericht is 
op educatie en/of creatieve ontwikkeling en/of cultuurbeleving en/of ontplooiing en vorming. 



Artikel 12 
1. Subsidie wordt verleend voor de uitvoering van een programma van activiteiten jeugd- en 

jongerenwerk. 
2. Het college kan het minimum-aantal activiteiten vaststellen. 
3. Subsidie wordt verleend in de vorm van een bedrag per jeugdlid - woonachtig in de 

gemeente Hellendoorn - dat per 1 januari van het jaar, dat voorafgaat aan het kalenderjaar 
waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, niet ouder is dan 26 jaar. 

Werk ten behoeve van mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking 

Artikel 13 
Voor de toepassing van deze paragraaf wordt onder 'werk ten behoeve van mensen met een 
lichamelijke en/of geestelijke beperking' verstaan: 
het geheel van activiteiten bestemd voor en/of uitgevoerd door mensen met een lichamelijke 
en/of geestelijke beperking, dat gericht is op educatie en/of creatieve ontwikkeling en/of 
cultuurbeleving en/of ontplooiing en zelfredzaamheid. 

Artikel 14 
Subsidie voor werk ten behoeve van mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking 
wordt verleend in de vorm van een bedrag per deelnemer met een lichamelijke en/of geestelijke 
beperking woonachtig in de gemeente Hellendoorn. 

Ouderenwerk 

Artikel 15 
Voor de toepassing van deze paragraaf wordt onder 'ouderenwerk' verstaan: 
het geheel van activiteiten bestemd voor en/of uitgevoerd door ouderen, dat gericht is op educa
tie en/of creatieve ontwikkeling en/of cultuurbeleving en/of ontplooiing en zelfredzaamheid. 

Artikel 16 
Subsidie voor ouderenwerk wordt verleend in de vorm van een bedrag per oudere deelnemer 
woonachtig in de gemeente Hellendoorn. 

Wijk- en buurtwerk 

Artikel 17 
Subsidie wordt verleend aan wijk-/buurtverenigingen of aan verenigingen voor plaatselijk belang, 
die zich ten doel stellen: 
a. het aansluiten op of helpen ontwikkelen van een samenhangend aanbod van activiteiten 

ten aanzien van behoeften op sociaal en/of cultureel en/of recreatief terrein en/of 
activiteiten op het terrein van het vormings- en ontwikkelingswerk voor volwassenen 
en/of emancipatie; 

b. het coördineren en stimuleren van behoeften van wijkbewoners ten aanzien van de reeds 
in de wijk aanwezige voorzieningen; 

c. de mogelijkheid te bieden om gespreksforum te zijn, teneinde de contacten tussen de 
wijkbewoners onderling, tussen groeperingen in de wijk en tussen het gemeentebestuur 
en wijkbewoners/groeperingen in de wijk te verbeteren. 

Artikel 18 
Subsidie wordt verleend in de vorm van een bedrag per huis in de wijk, buurt of dorp en een 
bijdrage per instelling. Het college kan de hoogte van de vaste bijdrage voor de instelling afhan
kelijk stellen van de omvang van de betreffende wijk, buurt of dorp. Het college kan de hoogte 
van het bedrag per huis relateren aan de gemiddelde woningbezetting in een bepaald(e) 
wijk/dorp. 



Muziekverenigingen 

Artikel 19 
1 . De instellingen die voor subsidie op grond van deze paragraaf in aanmerking kunnen 

komen zijn: 
a. harmonieën, fanfares, brassbands, showkorpsen of drumfanfares; 
b. drumbands, waaronder worden verstaan: tamboerkorpsen, tamboer- en 
pijpenkorpsen, c.q. fl uitkorpsen, tamboerkorpsen met klaroenen, met signaaltrompetten, 
met jachthoorns of met lycra's; 
c. majorettenkorps, flaggirls en twirlgroepen. 

2. De instellingen als bedoeld in lid 1 dienen: 
a. bereid te zijn jaarlijks tenminste één openbaar concert of tenminste twee door het 

college als zodanig aan te merken vervangende concerten te organiseren, als regel 
in de gemeente Hellendoorn; 

b. bereid te zijn tenminste tweemaal per jaar gratis medewerking te verlenen aan een 
door de gemeente te organiseren of door het college aan te wijzen manifestatie; 

c. tenminste het hierna benoemde aantal spelende leden te hebben: 
harmonie- en fanfarekorpsen en brassbands 30 
drumbands 24 
majorettekorpsen, flaggirls en twirlgroepen 16; 

d. de kosten in verband met deelname aan evenementen te bekostigen uit de door 
het college - op grond van dit artikel - vastgestelde subsidie. 

3. Subsidie wordt verleend in de vorm van: 
a. een bedrag per 

• harmonie/fanfarekorps, zijnde 16% van het door de raad vastgestelde 
totaalbudget voor muziekverenigingen, gedeeld door het aantal harmonie-/ 
fanfarekorpsen en/of 

• drumband, zijnde 6% van het door de raad vastgestelde totaalbudget voor 
muziekverenigingen, gedeeld door het aantal drumbands en/of 

• majorettenkorps, flaggirls en twirlgroep, zijnde 3% van het door de raad 
vastgestelde totaalbudget voor muziekverenigingen, gedeeld door het aantal 
majorettenkorpsen, flaggirls en twirlgroepen (totaal 25% van het door de raad 
vastgestelde totaalbudget voor muziekverenigingen). 

b. een bedrag per spelend of uniformdragend lid, woonachtig in de gemeente Hellen
doorn, zijnde 25% van het door de raad vastgestelde totaalbudget voor 
muziekverenigingen, gedeeld door het totaal aantal leden woonachtig in de 
gemeente Hellendoorn; 

c. een bijdrage in de dirigents- en opleidingskosten, waarvoor 50% van het door de 
raad vastgestelde totaalbudget voor muziekverenigingen, beschikbaar is. 

Zangverenigingen 

Artikel 19 
1. De instellingen die voor subsidie op grond van deze paragraaf in aanmerking komen zijn: 

a. zangverenigingen; 
b. oratoriumverenigingen. 

2. De instellingen als bedoeld in lid 1 dienen jaarlijks tenminste één openbaar concert of 
tenminste twee door het college als zodanig aan te merken vervangende zang 
uitvoeringen te verzorgen, als regel in de gemeente Hellendoorn. 

3. Subsidie wordt verleend in de vorm van een bijdrage in de dirigents- en opleidingskosten. 

Artikel 20 
1 . Naast de subsidie verleend op grond van artikel 19 wordt aan een zang- of 

oratoriumvereniging subsidie verleend in de kosten van ten hoogste twee openbare 



concerten. 
De subsidieaanvraag met bijbehorende begroting dient vóór 1 februari van het jaar, 
waarop de aanvraag betrekking heeft, te worden ingediend bij het college. 
De subsidie wordt verleend in het door het college goedgekeurde tekort van een 
evenement en op grond van: 

een bijdrage in de solistenkosten, waarvoor 30% van het door de raad vastgestelde 
totaalbudget voor zangconcerten beschikbaar is; 
een bijdrage in de orkestbegeleidingskosten, waarvoor 35% van het door de raad 
vastgestelde totaalbudget voor zangconcerten beschikbaar is; 
een bijdrage in de dirigentskosten, waarvoor 20% van het door de raad vastgestelde 
totaalbudget voor zangconcerten, beschikbaar is; 
een bijdrage in de bladmuziekkosten, waarvoor 15% van het door de raad 
vastgestelde totaalbudget voor zangconcerten, beschikbaar is. 

De totale subsidie voor een concert bedraagt maximaal: 
25% van de totale concertkosten, voor concerten waaraan geen professionele 
solisten c.q. orkesten deelnemen; 
33 1/3% van de totale concertkosten, voor concerten waaraan professionele solisten 
c.q. orkesten deelnemen. 

5. Het college bepaalt na overleg met de instelling, welke inkomsten en uitgaven ten laste 
van de jaarlijkse begroting van de vereniging, dan wel ten laste van de concertbegroting 
moeten worden gebracht. 

6. Zo spoedig mogelijk na het concert wordt de subsidie vastgesteld, met uitzondering van 
een eventuele nabetaling vanwege een restant in het gemeentelijke budget voor 
concertsubsidies. 

7. De na afloop van het betreffende subsidiejaar resterende middelen in het budget voor 
concertsubsidies worden naar evenredigheid van de resterende tekorten van de concerten 
die voor subsidie in aanmerking zijn gekomen, verdeeld over de betreffende verenigingen. 

Toneelverenigingen 

Artikel 21 
1. Subsidie wordt verleend aan instellingen, die tot doel hebben de toneelkunst te 

beoefenen. 
2. De instellingen als bedoeld in lid 1 dienen jaarlijks tenminste één openbare voorstelling te 

verzorgen of twee vervangende voorstellingen, als regel in de gemeente Hellendoom. 
3. Subsidie wordt verleend in de vorm van een bedrag per instelling, zijnde het totale 

subsidiebudget gedeeld door het aantal instellingen, dat voor subsidie in aanmerking 
komt. 

Plaatselijk vormings- en ontwikkelingswerk voor volwassenen en emancipatie 

Artikel 22 
Subsidie wordt verleend in de kosten van vormings- en ontwikkelingsactiviteiten en emancipatori
sche activiteiten voor een cyclus van opeenvolgende activiteiten. 

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen 

Artikel 23 Slotbepalingen 
1. De subsidieverordening cultuur, welzijn en zorg wordt ingetrokken. 
2. Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2011 
3. De regeling wordt aangehaald als: Nadere regels samenleving gemeente Hellendoom 2011 



CONCEPT Nadere regels sportsubsidies gemeente Hellendoorn 2011 

Versie 11 mei 2011 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hellendoorn; 

overwegende dat het gewenst is subsidies te verlenen in de kosten van sportbeoefening 

gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 4, tweede lid en artikel 6, vierde lid van de Algemene 
subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2011 

besluiten 
vast te stellen de volgende regeling: 

Nadere regels sportsubsidies gemeente Hellendoorn 2011 

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: 
a. sport: de activiteiten in amateurverband die zich richten op de sportbeoefening en op het 
scheppen en uitbouwen van mogelijkheden voor sportieve ontspanning en lichamelijke oefening. 

b. sportvereniging: een statutair in de gemeente Hellendoorn gevestigde vereniging met volledige 
rechtspersoonlijkheid, die het aanbieden en organiseren van sportbeoefening tot doel heeft, 
aangesloten is bij een door het NOC*NSF aangesloten overkoepelende sportorganisatie en geen 
winstoogmerk heeft. 

c. organisatie: een statutair in de gemeente Hellendoorn gevestigde organisatie met volledige 
rechtspersoonlijkheid, die het aanbieden en organiseren van sportbeoefening tot doel heeft. 

d. college: het college van burgemeester en wethouders. 

e. raad: de gemeenteraad. 

f. jeugdlid: personen in de leeftijdscategorie tot en met 17 jaar, die lid zijn van een 
sportvereniging of organisatie. 

g. subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor 
de verstrekking van subsidies krachtens een bepaald wettelijk voorschrift. 

h. de wet: de Algemene wet bestuursrecht. 
Artikel 2 Subsidievormen 
De aan sportverenigingen en organisaties toe te kennen subsidies worden onderverdeeld in: 

a. subsidie in de kosten van vorming van technisch-, bestuurlijk- en scheidsrechterskader; 

b. subsidie in de kosten van jeugdsport; 

c. subsidie in de meerkosten van het gebruik van niet-gemeentelijke accommodaties voor 
sportbeoefening; 

d. subsidie in de kosten van schoolsportactiviteiten; 

e. subsidie in de (vervoers)kosten van sport voor personen met een geestelijke en/of lichamelijke 
beperking; 



f. subsidie in de reis- en verblijfkosten in verband met deelname aan internationale 
topsportwedstrijden. 

Artikel 3 Teveel ontvangen subsidie 
De sportvereniging of organisatie kan worden verplicht de teveel ontvangen subsidie in de 
gemeentekas terug te storten, op de wijze en binnen de termijn die door het college bepaald zal 
worden. 
Artikel 4 Overige bepalingen 

1. Indien op grond van een andere gemeentelijke regeling of regelingen van publiekrechtelijke 
lichamen subsidiëring van de in deze verordening vermelde subsidievormen mogelijk is, kan geen 
aanspraak gemaakt worden op subsidieverlening op grond van deze verordening. 

2. Het college kan de subsidieontvanger bij de subsidieverlening verplichtingen opleggen, als 
bedoeld in artikel 4:37, 4:38 en 4:39 van de wet. 

3. De sportvereniging of organisatie is, als daarom wordt verzocht, verplicht aan het college of 
aan één of meer door hem aan te wijzen ambtenaren: 

a. inzage te geven in haar boekhouding en administratie; 

b. alle inlichtingen te verstrekken welke in het belang van een goede controle worden 
gevraagd. 

Hoofdstuk II Kadervorming 

Artikel 5 Omschrijving 
Onder de subsidiabele kosten van vorming van technisch-, bestuurlijk- en scheidsrechterskader 
worden verstaan de kosten van lesgelden en cursuslectuur, welke voortvloeien uit deelneming 
aan door het Ministerie van VWS erkende technische sportkadercursussen en door de landelijke 
sportbonden erkende bestuurskadercursussen en basis-scheidsrechterscursussen. Kadervorming 
voor een beroepsopleiding is van subsidiëring uitgesloten. 
Artikel 6 Hoogte subsidie 
De subsidie bedraagt voor de subsidiabele cursuskosten voortvloeiende uit deelname aan: 

a. bestuurskadercursussen en basis-scheidsrechterscursussen: 100% van de kosten met een 
maximum van € 140,00 per deelnemer per cursus; 

b. basis-sporttechnische opleidingen: 50% van de kosten met een maximum van € 140,00 per 
deelnemer per cursus. 

Hoofdstuk III Jeugdsport 

Artikel 7 Omschrijving 
Subsidie wordt verleend aan gemeentelijke sportverenigingen ten behoeve van leden onder 18 
jaar. Aanvragers worden bij de beoordeling van de subsidie-aanvraag in drie categorieën 
ingedeeld: 

a. gebruikers van een gemeentelijke binnensportaccommodatie en het gemeentelijk zwembad; 

b. gebruikers van een gemeentelijke buitensportaccommodatie; 

c. gebruikers van een niet-gemeentelijke sportaccommodatie. 



Artikel 8 Hoogte van subsidie 
De hoogte van de subsidie wordt per categorie bepaald door: 

a. een jaarlijks door het college vast te stellen kortingspercentage op de huur van gemeentelijke 
binnensportaccommodaties en het gemeentelijke zwembad ten behoeve van jeugdgebruik; 

b. een jaarlijks door het college vast te stellen kortingspercentage op de huurtarieven van de 
gemeentelijke sportparken ten behoeve van jeugdgebruik; 

c. een jaarlijks door het college vast te stellen bedrag per jeugdlid. 

Hoofdstuk IV Subsidie in meerkosten voor het noodzakelijk gebruik niet-gemeentelijke 
binnensportaccommodatie 

Artikel 9 Omschrijving 

1. Aan een sportvereniging of organisatie kan door het college subsidie verstrekt worden voor de 
meerkosten die ontstaan door het noodzakelijke gebruik van een niet-gemeentelijke 
binnensportaccommodatie gelegen in de gemeente Hellendoorn. 

2. Onder de meerkosten voor het gebruik van niet-gemeentelijke binnensportaccommodaties voor 
sportbeoefening wordt verstaan het verschil tussen het tarief voor het gebruik van de niet-
gemeentelijke binnensportaccommodatie en het tarief voor het gebruik van een vergelijkbare 
gemeentelijke binnensportaccommodatie. 

3. Er is sprake van noodzakelijk gebruik indien naar het oordeel van het college blijkt dat in de 
gemeentelijke binnensportaccommodaties niet voldoende uren beschikbaar zijn en dat hierdoor 
het gebruik van een niet-gemeentelijke binnensportaccommodatie noodzakelijk is. 

4. Onder niet-gemeentelijke binnensportaccommodaties voor sportbeoefening worden verstaan 
de in de gemeente aanwezige niet-gemeentelijke gymnastieklokalen, sportlokalen en sporthallen. 
Andere niet-gemeentelijke sportaccommodaties voor sportbeoefening kunnen hieraan worden 
gelijkgesteld. Het college zal van geval tot geval beoordelen of niet-gemeentelijke 
sportaccommodaties aan de te stellen criteria voldoen. 

Artikel 10 Hoogte subsidie 
De subsidie bedraagt 100% van de meerkosten conform artikel 9, tweede lid. 

Hoofdstuk V Subsidie in de kosten van schoolsportactiviteiten 

Artikel 11 Omschrijving 
Onder schoolsportactiviteiten worden sport- en spelactiviteiten verstaan georganiseerd voor de 
schoolgaande jeugd van scholen gevestigd in de gemeente Hellendoorn, met uitzondering van 
activiteiten georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de betrokken scho(o)Ken), een 
sportvereniging en/of een organisatie en die vallen binnen de lesroosters van de onderscheiden 
scholen. 

Artikel 12 Hoogte subsidie 

1. De subsidie bedraagt € 50,00 per schoolsportactiviteit. 

2. Indien voor de schoolsportactiviteit gebruik gemaakt wordt van een gemeentelijke 
sportaccommodatie, worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht. 

Hoofdstuk VI Sport voor personen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking 



Artikel 13 Omschrijving 

1 . Onder algemene instelling wordt verstaan: een in de gemeente Hellendoom of in een 
aangrenzende gemeente gevestigde instelling, die voor een belangrijk deel op de gemeente 
Hellendoom is georiënteerd en die blijkens haar statuten sportbeoefening door personen met een 
geestelijke en/of lichamelijke beperking ten doel heeft. 

2. Onder noodzakelijke vervoerskosten wordt verstaan: (extra) vervoerskosten die een organisatie 
noodzakelijkerwijs dient te maken als gevolg van het feit dat de desbetreffende persoon/personen 
door zijn/haar/hun geestelijke en/of lichamelijke beperking(en) niet in staat is/zijn om zelfstandig 
de locatie te bereiken die, logischerwijs, nodig is om sport te beoefenen. 

Artikel 14 Hoogte subsidie 

1. De subsidie voor vervoerskosten bedraagt maximaal 65% van de noodzakelijke 
vervoerskosten. 

2. De subsidie voor sportactiviteiten bedraagt € 50,00 per jaar per deelnemer aan een 
sportactiviteit. 

Hoofdstuk VII Subsidie in de reis- en verblijfkosten in verband met internationale wedstrijden 

Artikel 15 Omschrijving 
De subsidie kan worden toegekend aan een individuele in de gemeente Hellendoom ingeschreven 
topsporter of aan een gemeentelijke sportvereniging. Onder internationale wedstrijden worden 
topsportwedstrijden - minimaal op Europees niveau - verstaan, die buiten Nederland 
plaatsvinden. 

Artikel 16 Hoogte subsidie 
De subsidie bedraagt maximaal € 250,00 per deelnemer en bedraagt niet meer dan de 
noodzakelijkerwijs gemaakte reis- en verblijfskosten. 

Hoofdstuk IX Slotbepalingen 

Artikel 17 
In gevallen waarin deze verordening niet voorziet treft het college de nodige maatregelen en/of 
neemt hij de nodige beslissingen. 
Artikel 18 
1. De Sportsubsidieverordening wordt ingetrokken. 
2. Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2011. 
3. Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regels sportsubsidies gemeente Hellendoom 
2011. 
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CONCEPT Nadere regels accommodatiebeleid gemeente Hellendoorn 2011 
Versie 10 mei 2011 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hellendoorm; 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan cultuur, welzijn en 
zorg. 

gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 4, tweede lid en artikel 6, vierde lid van de Algemene 
subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2011 

besluiten 
vast te stellen de volgende regeling: 
Nadere regels accommodatiebeleid gemeente Hellendoorn 2011 

Artikel 1 
Begripsomschrijvingen 
Instelling Een vrijwilligersorganisatie of groepering van personen die rechtspersoonlijkheid 

bezit en die zich zonder winstoogmerk de behartiging van belangen van ideële c.q. 
immateriële aard van de ingezetenen van deze gemeente of een deel daarvan ten 
doel stelt. 

Het college Het college van burgemeester en wethouders. 

Jaarrekening Het geheel van bescheiden bestaande uit balans, rekening van baten en lasten en 
toelichting, of de bescheiden die daarvoor in de plaats treden. 

De wet De Algemene wet bestuursrecht. 

Artikel 2 
Deze regeling is van toepassing op de huisvesting van activiteiten die het wijk- en buurtwerk 
betreffen en voorts op de huisvesting van andere door de raad aan te wijzen activiteiten. 

Artikel 3 
1. De raad stelt jaarlijks het subsidieplafond vast voor de huisvesting van de in artikel 2 

genoemde activiteiten waarop deze verordening van toepassing is. 
2. Subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst van volledige 

aanvragen. 

Artikel 4 
1. Het college kan een subsidie in de vorm van een eenmalige bijdrage aan instellingen 

verlenen voor nieuwbouw van een accommodatie of voor renovatie van een 
accommodatie na dertig jaar, te rekenen vanaf de datum waarop de bouw van de 
accommodatie gereed is gemeld. De raad kan in individuele gevallen ten gunste van de 
instelling van deze termijn afwijken. 

2. Om in aanmerking te komen voor een subsidie, geldt als voorwaarde een maximaal 
multifunctioneel gebruik van de accommodatie. 

3. De aanvrager dient aan te tonen dat hij tenminste 33 1/3% van de kosten van 
nieuwbouw/renovatie uit eigen middelen, inclusief zelfwerkzaamheid, kan bijdragen. 

4. De subsidie zal nooit meer bedragen dan 33 1/3% van de door het college goedgekeurde 
kosten met een maximum van € 100.000,-. 
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Artikel 5 
1 . Tenzij vooraf uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt een aanvraag niet in 

behandeling genomen indien al daadwerkelijk is gestart met de werkzaamheden waarvoor 
subsidie wordt aangevraagd. 

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 4:2 van de wet dient de aanvraag de volgende 
gegevens te bevatten: 

a. de statuten c.q. stichtingsakte van de instelling en de bestuurssamenstelling; 
b. de meest recente begroting en de jaarrekening; 
c. het te verwachten activiteitenplan en een opzet van de exploitatie gebaseerd op 

het eerste jaar na het gereed komen van de bouw c.q. renovatie; 
d. het financieringsplan waaruit blijkt dat de aanvrager tenminste 33 1/3% van de 

kosten uit eigen middelen (inclusief zelfwerkzaamheid) kan bijdragen. Hiertoe 
worden ook gerekend de middelen die via bijdragen van derden verkregen zijn; 

e. een prijsopgave met het totaalbedrag evenals het gedeelte dat eventueel door 
zelfwerkzaamheid op het totaalbedrag in mindering kan worden gebracht; 

f. het bouwplan; 
g. gegevens waaruit blijkt dat de accommodatie voldoende verzekerd is. 

Artikel 6 
Artikel 4:71 van de wet is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 7 
Het college kan de subsidieontvanger bij de subsidieverlening verplichtingen, als bedoeld in artikel 
4:38 en artikel 4:39 van de wet, opleggen. 

Artikel 8 
Indien de gemeentelijke subsidie afhankelijk is van, of gebaseerd is op een specifieke bijdrage van 
derden, kan het college zich bij de subsidieverlening het recht voorbehouden om, indien er sprake 
is van het niet of in mindere mate verkrijgen van de specifieke bijdrage, bij de subsidievaststelling 
de subsidie overeenkomstig aan te passen. 

Artikel 9 
1. In de gevallen bedoeld in artikel 4 :41, tweede lid, onderdelen a tot en met e van de wet 

is de subsidieontvanger aan de gemeente een vergoeding van de vermogenswaarden 
verschuldigd. Vaststelling van dit bedrag geschiedt door het college. 

2. De wijze waarop de hoogte van de vergoeding wordt bepaald, wordt vermeld in de 
beschikking tot subsidieverlening of -vaststelling. 

3. Bij de bepaling van de hoogte van de vergoeding wordt uitgegaan van de waarde van de 
goederen en andere vermogensbestanddelen op het tijdstip waarop de vergoeding 
verschuldigd wordt, met dien verstande dat in geval van ontvangst van schadevergoeding 
voor verlies of beschadiging van zaken wordt uitgegaan van het bedrag dat als 
schadevergoeding door de subsidieontvanger wordt ontvangen. 

4. Indien het onroerende zaken betreft, geschiedt de waardebepaling door een 
onafhankelijke deskundige. De kosten van de inschakeling van de deskundige zijn voor 
rekening van de subsidieontvanger. 

Artikel 10 
De instelling dient voldoende verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Accommodaties 
die met behulp van deze regeling tot stand zijn gekomen, dienen in voldoende mate verzekerd te 
zijn tegen schade. 
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Artikel 11 
De administratie van de instelling moet zo zijn ingericht dat op eenvoudige wijze een overzicht 
kan worden verkregen van de bezittingen, vorderingen en schulden van de instelling en haar 
exploitatieresultaten. 

Artikel 12 
1 . De instelling verleent aan het college of aan door hem aangewezen personen inzage in de 

administratie en verstrekt de inlichtingen welke voor de beoordeling van de doelmatigheid 
en de rechtmatigheid van de besteding van de subsidie van belang kunnen zijn. 

2. De instelling volgt de aanwijzingen op welke haar in het belang van een doelmatig beheer 
en goede administratie door of namens het college worden gegeven. 

3. Indien onderzoek op het welzijnsterrein wordt ingesteld, verleent de instelling daaraan de 
nodige medewerking. 

Artikel 13 
Naast de in artikel 4:25 en artikel 4:35 van de wet genoemde gevallen kan de subsidie 
geweigerd worden indien gegronde redenen bestaan aan te nemen dat: 

a. de activiteiten van de aanvrager niet gericht zullen zijn op de gemeente of niet 
aanwijsbaar ten goede komen aan ingezetenen van de gemeente; 

b. de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel 
waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld; 

c. de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn 
met de wet, het algemeen belang of de openbare orde. 

Voorts kan de subsidie worden geweigerd indien: 
a. de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd qua aard en/of omvang van 

onvoldoende gewicht worden geacht om voor ondersteuning van gemeentewege 
in aanmerking te komen; 

b. de subsidieverstrekking niet past binnen het beleid van de gemeente; 
c. de instelling een zodanig financiële positie heeft dat subsidiëring van 

gemeentewege niet noodzakelijk is; 
d. de huisvesting van de activiteiten, waarvoor subsidie wordt aangevraagd, voor 

een andere bekostigingsregeling in aanmerking komen; 
e. het bestuur volgens de statuten van de instelling niet democratisch is 

samengesteld. 

Artikel 14 
1. Het college beslist op de aanvraag tot subsidie verlening binnen acht weken na de dag 

waarop de beoordeelbare aanvraag is ontvangen. 
2. Het college kan de beslissing met ten hoogste acht weken verdagen. 

Artikel 15 
Het college is bevoegd om op de verleende subsidie een voorschot te verlenen tot maximaal 90% 
van het door het college aan de instelling verleende bedrag. 

Artikel 16 
1. De instelling dient binnen twaalf weken na gereedmelding van de nieuwbouw of renovatie 

een verzoek tot vaststelling van de subsidie in. 
2. Het verzoek tot vaststelling bevat in ieder geval een overzicht van de werkelijke 

inkomsten en uitgaven van de nieuwbouw c.q. renovatie van de accommodatie. 
3. Het college kan de instelling verplichten ten behoeve van de vaststelling van de subsidie 

gebruik te maken van de daartoe vastgestelde formulieren. 

Artikel 17 
Het college beslist over de subsidievaststelling binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek tot 
vaststelling van de subsidie. 
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Artikel 18 
De instelling dient het teveel ontvangen subsidie in de gemeentekas terug te storten op een wijze 
en binnen de termijn die door het college bepaald zal worden. 

Artikel 19 
Deze regeling kan worden aangehaald als " 1/3-regeling wijk- en buurtaccommodaties gemeente 
Hellendoom". 
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